ተወሳኺ ሓበሬታ

ምክልኻል HIV

www.aids.ch
ብዛዕባ ምስ HIV ሓቢርካ ምንባርን ኣበይ ናይ ምኽሪ
መውሃቢ ማእኸል ምርካብ ከምዝኽእሊ ኩሉ ክፈልጡዎ
ዝግባእ ነገር።

ናይ HIV ምርመራ
ምግባር

www.drgay.ch
ምስ ወዲ-ተባዕታይ ጾታዊ ርክብ ን ዝፈጸሙ ደቂ-ተባዕትዮ
ዝኽውን ሓበሬታን ምኽሪን።
www.lovelife.ch
ኣብ ጾታዊ መንነትኩም ዝተደረኸ ውልቃዊ ለበዋ።
እዚ ናይ ሓበሬታ መጽሓፍ እዚ Swiss AIDS
Federation ምስ NAM Aidsmap UK
ብሓባር ብምዃን ዘዳለውዎ እዩ ። ኒቲ ኣብዛ ናይ
ሓበሬታ ሰፊሩ ዘሎ ሓበሬታ ምስ በዓሊ ሞያ ክንክን
ጥዕና ክትማኸሩሉ ንላቦ።
ወፈያኹም ተወፊና ከምንሰርሕ ይገብረና እዩ – ኣዚና
ነመስግን!
Aids-Hilfe Schweiz, Zürich,
PC 30-10900-5፡ ወይ ኣብ መስመር ኢንተርነት በዚ
ዝስዕብ spenden.aids.ch

ናይ HIV ምርመራታት ምስጢራዊ፣ ኣብ ፍቓደኝነት ዝተመርኮሱን፣ ክባር ዘይ
ኮኑን እዮም። ኣብቲ ዝገብሩዎ ናይ ምርመራ መንገዲ ዝተወሰነ ኾይኑ፣ ውጺት
ምርመራኹም ኣብ 20 ደቓይቕ ውይከዓ ኣብ 3 መዓልቲ ክትፈልጡ ትኽእሉ
እኹም።

ስሩዕ ምርመራ ምግባር ጥዕና
ኦም ሓሊዮም ንኽነብሩ ይሕ
ግዞም እዮ። እቲ ምርመራ ናይ
HIV ምርመራ እውን ዘጠቓ
ለለ እዩ።

1
ኣብ ክፍለ-ሃገራዊ ናይ ኤድስ ሓገዝ ማእኸላት
፣ ብ ናይ ቤተሰብ ዶክተሮም፣ ኣብ ሆስፒ ታል
ወይድማ ኣብ ናይ ምርመራ ቦታታት ምርመራ
ምግባር ይኽእሉ እዮም። ናይ HIV ምርመራ
ክባቢ CHF 60.–. ይውድእ።

2
ናይ HIV ምርመራ ኩሉ ጊዜ ምስጢራዊ እዩ፡
ሽምኩም ምግላጽ ኣድላዪ ኣይኮነን፣ ናይ ምርመራ
ውጽኢትኩም ድማ ናብ ቤተሰብኩም፣ ቆጻሪ
ኹም ወይድማ ናብ ሰበ ስልጣናት ኣይክመሓላ
ለፍን እዩ።

3
ብዛዕባ እቲ ምርመራ ናይ ምኽሪ ኣጋልግሎት ንም
ርካብ መድብ ሓዙ፣ ዝኾነ ክፍልጥዎ ዝደልይዎ
ነገር ድማ ይሕተቱ።

HIV+
=
4
እንድሕር ደኣ እቲ ን HIV ምርመራ ዝኸውን ደም
ካብ ቅልጽም ኢድኩም ተወሲዱ ኾይኑ፣ እቲ ናይ
ምርመራ ውጽኢት ኣብ ክባቢ 3 መዓልቲታት
ውሽጢ ክረኽቡ እዮም። እንድሕር ደኣ ካብ ኣጻብ
ዕቲ ኢድኩም ተውሲዱ ኾይኑ፣ እቲ ውጽኢት ኣብ
ክባቢ 20 ደቓይቕ ውሽጢ ክረኽቡ እዮም።

5
ኣብ ሓደጋ ዘስዕብ ተግባር ተሳቲፍኩም እንተ
ደኣ ነይርኹም፣ ንምሳሌ፣ ኮንዶም ከይተጠቐሙ
ጾታዊ ርክብ ጌሮም እንተደኣ ነይሮም፣ ድሕሪ ጊዜ
ነቲ ምርመራ ደጊሞም ክገብሩ ኣለዎም፣ ሙሉእ
ንምሉእ ርግጸኛ ንምዃን።

6
HIV ኒጋቲቭ ማለት HIV የብሎምን ማለት እዩ።
HIV ፖዘቲቭ ማለት ድማ HIV ኣለኩም ማለት
እንትኾን ሕክምናዊ ሓገዝን ድጋፍን ክረኽቡ
እዮም ማለት እዩ።

